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3. nyílt pályázati felhívás  

Projekt kód ROHU-361 

Projekt cím 

StopGerms 

A fertőző betegségek és kórházi fertőzések megelőzésének és 

nyomonkövetésének közös módszere Aradon, Makón és 

Hódmezővásárhelyen  

Prioritási tengely  
4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Egészségügyi és megelőzést 

szolgáló együttműködés) 

Beruházási 

prioritás 

9/a – A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás. 

Megvalósítási 

időszak 
30 hónap (2019. november 1- 2022. április 30.)  

Célkitűzés 

A projekt fő célkitűzése az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának 

fejlesztése és a fertőző betegségek kezelésére szolgáló berendezések 

beszerzése, a betegbiztonság javítása Arad és Csongrád-Csanád megye 3 

kórházában, valamint a higiéniai feltételek fejlesztésére és a kórházi 

fertőzések megelőzésére vonatkozó stratégia kidolgozása.   

Partnerség 

Vezető Kedvezményezett: Arad Megyei Tanács (Románia) 

Projekt Kedvezményezettek: 

PP2: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - 

Hódmezővásárhely, Makó (Magyarország) 

TELJES 

Költségvetés 
2.999.996,95 €, melyből 2.549.997,40 € ERFA támogatás 

 

 

 

 

 

A ROHU-361 sz. projekt célja az egészségügyi szolgáltatások és 

betegbiztonság fejlesztése az aradi kórház Fertőző Osztályának felújítása, 

a (PP2 által fenntartott) makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház részleges 

felújítása és átszervezése, valamint a fenti kórházak és a 

hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház számára vásárolt berendezések 

révén.  

 

A főbb projekttevékenységek az alábbiak: 

- az Arad Megyei Klinikai Kórház új Fertőző Osztályának kialakítása; 
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Összefoglaló  - az Arad Megyei Klinikai Kórház Fertőző Osztálya számára új orvosi 

diagnosztikai és kezelési eszközök (Covid-19 vírus kezeléséhez is 

kapcsolódó speciális berendezések) beszerzése; 

- a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház sebészeti és belgyógyászati 

részlegének felújítása és korszerűsítése;  

- a kórházi fertőzések megelőzésére és kezelésére irányuló stratégia 

kidolgozása és alkalmazása; 

- a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - 

Hódmezővásárhely, Makó fenntartásában működtetett 2 kórház 

részére tisztító és sterilizáló eszközök vásárlása;  

- a kórházi környezet patogén potenciáljának vizsgálatáról szóló 23 

monitoring jelentés elkészítése;  

- 18 figyelemfelhívó iskolai kampány szervezése a kézmosás és 

higiénia fontosságáról;  

- 2 workshop szervezése a fertőző betegségek megelőzésének és 

kezelésének fejlett módszerei témájában, különös tekintettel a 

járvány esetén kialakuló betegségekre és azok kezelésére 

vonatkozóan; 

- a takarító személyzet részére szervezett államilag elismert képzés 

lebonyolítása, különös tekintettel a fertőtlenítési ismeretekre és 

eljárásokra vonatkozóan.     

 

A Program teljesítménymutatója a „9/a 1 A fejlettebb egészségügyi 

szolgáltatások elérhetővé tétele az érintett lakosság számára” és a „9/2 A 

felújítással érintett egészségügyi osztályok száma”. A ROHU–361 sz. 

projektnek köszönhetően a fejlettebb egészségügyi szolgáltatások 

442.155 fő részére válnak elérhetővé, valamint 2 egészségügyi 

létesítmény, a hozzájuk tartozó új berendezésekkel, kerül 

megépítésre/felújításra/korszerűsítésre, melyek mind hozzájárulnak az 

indikátorok teljesítéséhez. 

Főbb 

eredmények 

A ROHU-361 sz. projekt eredményeként az Arad Megyei Klinikai Kórház 

Fertőző Osztálya teljes felújításra kerül, mely felváltja a meglévő, 

lerombolódott állapotban lévő épületrészt. Az új épületrész teljes 

emeletén a következő egységek kerülnek használatba vételre: 17 ágy az 

emésztési zavarokkal diagnosztizált fekvőbetegek részére, 18 ágy a légzési 

betegségekkel diagnosztizált fekvőbetegek részére, 7 ágy a HIV/AIDS 

betegséggel diagnosztizált páciensek részére, 4 ágy a járóbetegek valamint 

a veszettség vírussal kezelt betegek részére.  
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A magyarországi Csongrád-Csanád megyében található makói Dr. 

Diósszilágyi Sámuel Kórház új szárnyában a sebészeti osztály felújításra, 

korszerűsítésre és fertőtlenítésre kerül. A régi szárnyban lévő kisebb 

osztályokat is felújítják, így kényelmesebb, „szállodai” környezet várja a 

betegeket. Elkészül a kórházi fertőzések megelőzésére és 

nyomonkövetésére, különös tekintettel a fertőtlenítési és nyomonkövetési 

eljárásokra vonatkozó, stratégia. E célból új eszközök beszerzése és a 

takarító személyzet képzése valósul meg.     

 

 


